
  ؟أيه الشيخ:

  . .؟األركان بالغيب وبقيةيشمل اإلميان  اإلميان باهللا واليوم اآلخر الطالب:

أي إذا ملاذا خص اليوم اآلخر؟  ؟اإلميان باليوم اآلخرب يوم اآلخر؟ ملاذا مل يقلالأيه لكن إذا ملاذا خص   الشيخ:

  اذا مل يقول اإلميان باهللا وكتبه ؟مل

  اليوم اآلخريشمل   الطالب:

   ..  يشمل اإلميان بالرسل  الشيخ:

 يوم اآلخر فهوالأما  ؛والقدر خريه وشره ، اإلميان باهللا يشمل اإلميان باهللا ومالئكته ورسله، وكتبه، وكتبه  الطالب:

  أما اإلميان بالرسل والكتب واملالئكة فهي تابعة لإلميان باهللا . . ؛خيتلف  ما هو شامل يعين

   ؟ طيب واإلميان باليوم اآلخر من أخبار اهللا  الشيخ:

  ميان باليوم اآلخر حيث على العملألن اإل الطالب:

ألن حقيقة األمر إن من مل يؤمن باليوم اآلخر ما هو يعمل أبدا مهما كان  ؛؟ يوم اجلزاء أيه فإنه يوم   الشيخ:

عمله إن خريا فخري وشرا فشر نه جيازى على لكن املؤمن باليوم اآلخر يعرف بأ ؛يعيش عيشة يمية ، يريداألمر

ء. فنص على اإلميان باليوم اآلخر أليش ألنه حيمل على العمل واإلميان حيث إنه حمل اجلزا ؛دوه إىل العملهذا حي

  مصطفى؟  )) ؟ ومن كفر ((ويش إعراب  )) قال ومن كفر ((قوله: 

  كفر فعل ماض اسم موصول من  الطالب:

  ويش حمله من اإلعراب ؟  الشيخ:

   حمله النصب  الطالب:

  )) كلمات فأتمهنربه ب إبراهيموإذا ابتلى  ((؟ يشحمله ا  الشيخ:

 )) إبراهيموإذ ابتلى  ((لقوله:  ؛من فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا تعاىل قد يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة 

  وكما أنه يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة شرعية فإنه قد يبتليهم بأحكام كونية مثل؟

  مرض  الطالب:

  .وما أشبه ذلك عرفتم؟ طيب  ،أيه مرض، مصائب يف املال، يف األهل  الشيخ:

أي هو أظهر ربوبيته على  )) ربه ((من قوله:  ؛عليه الصالة والسالم من وجهني إبراهيمومن فوائد اآلية: فضيلة 

وهذه الشك أنه  )) فأتمهن : ((قال ،أيت مف :ما قال )) فأتمهن ((ومن قوله:  ؛وهذه ربوبية خاصة إبراهيم

  منقبة له عليه الصالة والسالم. 



يعين ملا  )) قال إني جاعلك للناس إماما ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: أن من أمت ما كلفه اهللا به كان من األئمة

  ذلك بأن جعل أماما للناس. على جوزيأمتهن 

  . )) إني جاعلك للناس إماما ((من قوله:  إبراهيممنها: فضيلة و 

طلب أن  إبراهيم و )) قال ومن ذريتي ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: أنه ينبغي لإلنسان أن يدعوا لذريته بالصالح

 )) ذريتي رب اجعلني مقيم الصالة ومن  ((ن يقيم الصالة وطلب أن يكون من ذريته ميكون من ذريته أئمة 

  مشروعية الدعاء ويش هو؟ الدعاء للذرية باإلمامة والصالح. :منه فيستفاد

ال يستحق أن  ؟أو ال يستحق أن يكون إماما ، لن يكون إماما،ومنها من فوائد اآلية: أن الظامل لن يكون إماما 

لكن قد يكون  ؛يعين فالظامل ليس مستحقا أن يناله عهد اهللا )) عهدي الظالمينال ينال  ((لقوله:  ؛يكون إماما

لكن اإلمامة الشرعية غري اإلمامة التنفيذية، اإلمامة الشرعية ما  ؛أماما إذا أتى بأسباب اإلمامة وإن كان فيه ظلم

وما أشبه ذلك قد يكون  تكون للظامل وال يستحق أن يكون أماما، لكن اإلمامة التنفيذية مثل أن يكون خليفة

  .هذا لكنه غري أهل هلا

م إما يف الدنيا وإما ومنها أيضا من فوائد اآلية: أن الظلم ينزل بأهله يف أسفل السافلني ما جيعلهم يف قمة، ينزهل

   ؟ يا حممد قلتيش و يف اآلخرة 

  ما هو كوين؟ )) ال ينال عهدي الظالمين ((رمبا هذا كوين   الطالب:

  ال   الشيخ:

  حكم الكوين؟  الطالب:

  يعين معناه أن اهللا يقول أعطيت ما طلبت لكنه ال يستحق هذا من كان ظاملا. ،شرعي حكمال هذا    الشيخ:

  ؟عي يصح من هذا أن نقول أن الظامل أن يكون هذا شر   الطالب:

  ؟ عي كيف شر     الشيخ:

فنقول إن  يلزم أن نرجع هذا إىل السؤال )) ال ينال عهدي الظالمين (( :يعين إذا قلنا شرعي قوله الطالب:

  إبراهيم

ستثىن الظامل فإنه ال يستحق أن أنه اهللا اطلب أن يكون إماما من ذريته عامة فأجابه اهللا إال أن  إبراهيم الشيخ:

ولكن عهدي ال يدخل فيه  ؛يعين معناه أين أعهد بذلك إليك )) ال ينال عهدي الظالمين ((يكون إماما قال: 

   الظاملني.

  ))  مصلى إبراهيموإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام  مث قال تعاىل: (( 



  وأمن. ،من هذه اآلية يستفاد فضيلة البيت احلرام من وجهني: أنه مثابة

لناس البد أن يرجعوا إليه رمحهم بأن فإنه ملا جعل هذا البيت مثابة وا ؛ومن فوائد اآلية: ظهور رمحة اهللا عزوجل

  رمحهم بأن جعله آمنا. ،جعله آمنا

 حوهلذا كره أهل العلم أن حيمل السال ؛ومن فوائد اآلية: أنه جيب أن يكون كل مكان مثابة للناس أن يكون آمنا

فاملهم إن كل شيء مثابة  ؛ال بأس بهلكن إذا دعت احلاجة إىل ذلك ف ؛يف املساجد، قالوا ألن املساجد حمل أمن

  يثوبون إليه شرعا فإنه جيب أن يكون آمنا ليأمن الناس يف أداء عبادام. للناس شرعا

وجه  )) مصلى إبراهيمواتخذوا من مقام  ((لقوله:  ؛إبراهيمومن فوائد اآلية: وجوب اختاذ املصلى من مقام 

ألن  ؛بأن املراد باملقام مجيع مناسك احلج فال إشكال فإن قلنا ؛ألن األصل فيه الوجوب ؛؟ األمرللوجوب  الداللة

فإن مجهور أهل  ؛وإذا قلنا املراد به الركعتان بعد الطواف صار فيه إشكال ؛فيه واجب قيام بعرفة، مزدلفة، مىن

ألن الرسول  ؛وذهب اإلمام مالك إىل أما واجبتان والذي ينبغي لإلنسان أن ال يدعهما ؛العلم على أما سنة

  .))  مصلى        إبراهيمواتخذوا من مقام  ((فقرأ  إبراهيمقدم إىل مقام تليه الصالة والسالم فسر اآلية ما ع

ملا أمت الكلمات ويش الذي حصل له من  إبراهيمشف  ؛ومن فوائد اآلية: أن اهللا سبحانه وتعاىل أكرم من عبده

، أمر الناس أن يتخذوا الفوائد هذه؟ نتيجة لذلك جعله اهللا إماما للناس، وأمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلى

تعظيمه يف احلقيقة يعترب  إبراهيموقد يقال أيضا إن البيت الذي بناه  ؛وهذا بعض من إمامته من مقامه مصلى؛

  هو الذي بناه. إبراهيمن أل ؛براهيممنقبة إل

، من ؟ قولوا نعم وال ال؟ نعم كذا  ،ومن فوائد اآلية الكرمية:  وجوب تطهري البيت من األرجاس احلسية واملعنوية

ويؤيد ذلك قوله  ؛وقد سبق لنا أن العهد الوصية باألمر اهلام نعم؟ طيب )) عهدنا أن طهرا ((؟  أين نأخذ

))  آمنوا إنما المشركون نجس فال يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا يا أيها الذين سبحنه وتعاىل: ((

قربوا من  ،ألم إذا دخلوها ؟ قربوا منه ؛وهلذا ال جيوز للمشركني وال غريه من أهل الكفر أن يدخلوا أميال احلرم

  .))  ال يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ((املسجد احلرام واهللا يقول: 

  .))  للطائفين ((لقوله:  ؛طوافالومنها: اشرتاط طهارة مكانة  

ألن مالبسة اإلنسان  ؛وأنه ال جيوز أن يطوف بثوب جنس ،ويؤخذ منه أوىل اشرتاط طهارة لباس الطائفني 

  نعم .واضح؟  ،كانباملبالثياب الصق من مالبسته 



وذلك ألن طهارة احلدث ليست  ؛ال يؤخذ وهل يؤخذ منها وجوب طهارة من احلدث وال ال؟ قد يؤخذ منها وقد

وقد قال الرسول عليه الصالة  ؛لو مسك وأنت رطب جنسكلكان فاحملدث ليس بنجس وإال  ؛جناسة حسية

   .)  إن المؤمن ال ينجس ( :والسالم أليب هريرة وهو على جنابة

وهلذا قال العلماء يشرتط لصحة  ؛لقوله: طهره هلم  ؛ومنها من فوائد اآلية: أن الطواف ال يكون إال حول الكعبة

فلو أراد  ؛خارج املسجد ما أجزأه الطواف أن يكون يف املسجد يف املسجد احلرام مثل الكعبة وأنه لو طاف

فإنه ال جيزئه أما الذين يطوفون يف نفس املسجد سواء  ]خارجبره [اإلنسان مثال أن يدور على املسجد احلرام من 

  .حتت هؤالء جيزئهم إال فوق و

  إذا ما فيها فرق ؟ الطالب:

  ال املهم أن يكون يف املسجد وال كان من وراء العمد ال جيوز.  الشيخ: 

   : لو زاد الطائفون ...الطالب

  ؟ يعين حىت خرجوا من املسجد  الشيخ:

  : نعمالطالب

  ...ساعة هم فيه خيرجوا منحىت  ينتظر  الشيخ: 

      رمبا يف املستقبل أما اآلن  الطالب:

  حىت يف املستقبل ينتظر حىت خيرج البد أن يكون يف املسجد نعم؟  الشيخ:

  يف حدود املسجد  الطالب:

املسعى إذا  ،ألن بعض الناس ميكن يطوف باملسعى ؛وعلى هذا جيب احلذر من الطواف فوق املسعى  الشيخ:

مع املسعى نعم؟ فيجب  فقد يطوف ؛أبواب ومن حتت أبواب فيها ألن املسعى من فوق الطواف  دار يدخل مع

املسجد وهذا الزم أن يفصل إذ لو   سجد فإن املسعى كما تشاهدون مفصول عناحلذر ألن املسعى ليس من امل

   ألنه يلزمها أن متكث يف املسجد. ؛كان من املسجد لكان املرأة إذا حاضت بعد الطواف ال تسعى

حيث أمر بتطهري البيت  ؛كاف ،والركوع ،والسجودومنها أيضا: فضيلة هذه العبادات األربعة: الطواف، واالعت

  .طيبهلم نعم؟  

وال فائدة  ؟مجع األول مجع مذكر ساملا والثاين مجع تكسري هل يف ذلك فائدة حكمية هل يف كونه بىن األول 

  ؟))  والركع السجود (( :لفظية؟ يعين ما قال للطائفني والعاكفني والراكعني والساجدين بل قال



أقل ما  ،]ركوعني[الركع هذه فعل يدل على الكثرة ألن الصالة فيها  ،إن الطائفني والعاكفني والركع :قد يقال 

وقد يقال إن  ؛]سجودين[وأقل ما فيها أربع سجدات هذه الثنائية أما الوتر ففيه ركوع واحد و  ]ركوعني[فيها 

  تلفة ألنه أنشط واهللا أعلم.ألنه من البالغة أن تأيت األلفاظ خم ؛ختالف التعبريياالهذا من باب 

  ؟  يف صالة ما يكون عشر سجداتشيخ   الطالب:

  يف صالة واحدة ؟  الشيخ:

  أي نعم  الطالب:

  فريضة ست سجدات ؟يف صالة واحدة فريضة يعين  الشيخ: 

  مثال صالة املغرب  الطالب:

ست تشهدات نعم؟ تشهدات ما  ركوعات ست سجدات، يعين ست تشهدات ست تشهدات ما هي  الشيخ:

     .....ندري على كل حال

  الصالة خارج املسجد ...؟ الطالب:

نت الصفوف متصلة إذا كان مملوء احلرم املسجد واتصلت الصفوف وينشرح صدر اال اللهم إال إذا كالشيخ: 

  .اإلنسان حصل فيه ألنه إتباع له

                                     ؟ . . .الصالة والسالم عند املقام وقراءته اآلية  شيخ صالة النيب عليه : الطالب

  قاهلا على سبيل التمثيل  يكون جيوز أنالشيخ: 

   أمس ذكرنا يف تفسري .....؟ الطالب:

   مينع ال قلنا هذه يرجح إال أنه ماالشيخ: 

  ؟ حني وقف بعرفة ملاذا مل يقرأ اآلية   الطالب:

قد يكون ملا أنه عليه الصالة السالم ابتدأ الطواف وصلى ألنه ما أحل كما تعرف ما أحل من إحرامه وال : الشيخ

    .أن املراد هي ركعتني فقط  يلزم أن يستشهد لكل فعل باآلية إمنا هو الشك فيما سبق أن هذا يرجح

)) إىل آخره . يف هذه  رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات إبراهيموإذ قال طيب يقول: ((

أن هذا أمر  ولو ال ؛على تقدير واذكر إذ قال اسبق أ )) إذ قال ((ألن قوله:  ؛إبراهيماآلية التنويه بفضل 

م حيث نوه عن قوله عليه الصالة والسال إبراهيمفإذا يف هذا دليل على فضيلة  ؛يستحق التنويه واإلعالم ما أمر به

  هذا. 



 ((     لقوله: ؛ما أحد يستغين عن الدعاء أبدا ؛ومن فوائدها: أنه ال غىن لإلنسان عن دعاء اهللا مهما كان مرتبته

  .))  رب اجعل

ومن فوائد اآلية: أن للدعاء أثرا، للدعاء أثر يف حصول املقصود سواء كان دفع مكروه أو جلب حمبوب فهمت  

  يا غامن؟

  نعم  الطالب:

كان إن  قول من يقول ما حاجة للدعاء لكان الدعاء عبثا؛ و للدعاء أثرا لكان الدعاء عبثا، أن ألنه لو ال الشيخ: 

حاصل دعوت أو ما هو ما ب و كتما هو مهذا هو الذي حصل دعوت وال ما دعوت إن كان  لك اهللا كتب

ويش بناء عليه؟ على دعائك، بناء على دعائك،  فإن جوابنا على هذا أن نقول: ولكن قد يكون مكتوبا ؛دعوت

ايت حيريد كان اهللا يإن  الطعام  نه لو قال قائل أنا واهللا ما آكلكما أ  ،فإذا ادع اهللا ؛مكتوب لكن بشرط أن تدعوا

ويش نقول؟ ولكن األكل  ؛لقوماحلت بطين إىل لو مألو وإن كان يريد أين أموت فأموت فأنا أحيا ولو ما أكلت؛ 

ألننا نعلم علم  ؛الدعاء سببا هذا إنكار أمور البديهيات رفإنكاولكن األكل سبب للحياة؛ اتك، سبب حلي

وال ال؟ فاهللا تعاىل  ،اليقني فيما أخربنا به وفيما شاهدناه وفيما جرى علينا أن اهللا سبحانه وتعاىل جييب الدعاء

غرينا مما مل يقص يف القرآن قضايا كثرية يف  نعقص علينا يف القرآن قصص كثرية فيها إجابة الدعاء ومسعنا أيضا 

وكذلك جرى لإلنسان جيري لإلنسان نفسه أشياء يدعوا اهللا ا فيشاهدها رأي العني أا جاءت  ؛إجابة الدعاء

  فإذا الشرع والواقع كالمها يرد على من أبطل تأثري الدعاء.  ؛نتيجة لدعائه

  ؟ " علمه بحالي يغني عن سؤاليى يف النار :" قال ملا ألق إبراهيمالقول بأن  ؟شيخ: الطالب

   هذا كذب. هسؤالعن أو يغنه يكفه  هعلمه حبال ال، كذب هذا كذبالشيخ: 

  ؟ نعم. إبراهيمطيب ومنها من فوائد اآلية: قلنا منقبة  

ألن جعل البيت آمنا يتضمن اإلرفاق مبن أمه من  ؛رأفته عليه الصالة والسالم مبن يؤم هذا البيت :ومنها أيضا 

  الناس. 

وارزق أهله  ((لقوله:  ؛أيضا حيث سأل اهللا أن يرزق أهله من الثمرات إبراهيمومنها أيضا من فوائد اآلية: رأفة 

  .))  من الثمرات

زق أهله من ار  (( :عليه الصالة والسالم حيث مل يعمم يف هذا الدعاء بل قال إبراهيمومن فوائده: أدب 

لكن املسألة صارت على عكس األوىل، األوىل  ؛من آمن فأرزقه :خوفا من اهللا أن يقول له )) الثمرات من آمن

  ه وهذه بالعكس عمم.ءخصص اهللا دعا



فالرزق عام شامل للمؤمن  )) ومن كفر ((قوله تعاىل: ل ؛ومن فوائد اآلية: أن رزق اهللا شامل للمؤمن والكافر

 )) وما من دابة في األرض إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها والكافر بل لإلنسان واحليوان ((

وأنت ترى بعض اخلشاش يف األرض ما حوله شيء ولكن ييسر اهللا له الرزق جيلبه إليه من حيث ال يشعر وال 

ة يشاهد بعض احليوانات الصغرية الصماء العمياء جيلب اهللا هلا حيتسب نعم؟ ويذكر يف هذه األمور قصص غريب

  رزقا فتأكله كل ما احتاجت إىل ذلك واهللا على كل شيء قدير.

فأمتعه قليال ثم أضطره إلى عذاب  ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن رزق غري املؤمنني ال يستمر

  .))  النار

 ؟ألن اهللا تعاىل إمنا قيدت اإلمتاع القليل مبن ؛أن املؤمنني رزقهم يستمر :ويؤخذ من مفهوم اآلية الكرمية 

وأقول إن رزق اهللا للمؤمنني جنة يف الدنيا ويف  ؛بالكافرين فمعىن ذلك أن رزق اهللا تعاىل على املؤمنني مستمر

)) فهذا  عذاب الجحيمهم اال يذوقون فيها الموت إال الموتة األولى ووق وهلذا قال اهللا تعاىل: (( ؛اآلخرة

ولكنه يف الوقع حىت لو قلنا بأنه منقطع وإن املعىن  ؛ويش نوعه؟ منقطع استثناء االستثناء عند أكثر أهل العلم

لكن  ) واهللا ال يجمع اهللا عليك موتتين ( :لكن املوتة األوىل قد ذاقوها فال ميوتون مرة ثانية كما قال أبو بكر

ر من أهل ألنه ما يوجد أحد أنعم بال وال أسم يف الدنيا ويف اآلخرة وهذا هو الواقع يشري إىل أن أهل اجلنة يف نعي

لو يعلم امللوك وأبناء امللوك ما حنن  :وقال بعض السلف )) حياة طيبة فلنحيينه ((لقوله تعاىل:  ؛العلم واإلميان

صفاء القلب واإلخالص واإلميان  واإلنسان جيد راحة عظيمة يف الطاعة إذا صار يف ؛فيه جلالدونا عليه بالسيوف

وهلذا الرسول مسى هذا حالوة، حالوة اإلميان نعم؟ إذا فهناك طعم يدركه  ؛وجد لذة ما ميكن توزن ا الدنيا كلها

إني ألجد ريح  (نضر: الكما قال أظنه أنس بن اإلنسان ورمبا يصل األمر إىل أن جيد ريح اجلنة وهو يف الدنيا  

وهو يف الغزوة فأطلعه اهللا على ريح اجلنة وهو يف الدنيا وهذا من كرامة اهللا لإلنسان ألجل إذا  ) الجنة دون أحد

به الدنيا كلها بل يتطلب هذا األمر الذي أدركه حبسه بعد أن  لعن فضله ما أحد يعدمن اهللا  ميستنشق هذا الن

  ه وسلم.أدركه بقلبه مبا أخرب اهللا به بكتابه وعلى لسان رسوله صلى اهللا علي

                                                                   ومنها: إثبات عذاب النار.  

   ؟ ستثناءاالمنه جواز يا شيخ ولكن يؤخذ   الطالب:

  كيف االستثناء أيش لون؟الشيخ:  

  )) ومن كفر اآلية (( منسبحانه وتعاىل استثناء  الطالب: 

  ؟  االستثناء كيف االستثناء؟ وين االستثناء الشيخ: 



  ))ومن كفر االستثناء يف ((  الطالب:

فإن هذا بدل يقتضي  )) وارزق أهله من آمن (( )) من آمن (( :إبراهيمهذا تعميم، االستثناء يف قول الشيخ: 

أفراد األهل هذا هو الذي فيه استثناء يعين قصدي استثناء باملعىن ال باالصطالح استثناء  ،إخراج بعض األفراد

وإن كنت تريد االستثناء الذي مثل اللهم اغفريل إن شئت فليس يف اآلية دليل على هذا  ؛باملعىن ال باالصطالح

   ليس يف اآلية دليل عليه.

  ......؟ما ميكن يستثين واحد اللهم اغفر له إن.. الطالب:

و باالستثناء يعين ختصيص الدعاء لإلنسان ا هاآلية على ختصيص الدعاء مبيستدل جيوز ميكن هذا أيه الشيخ: 

   مقيدا بوصف معني مثل اللهم إن كان ظاملا فاجزه على ظلمه أو فانتقم يل منه أو ما أشبه ذلك.

 (( ه:ويش الدليل حبرف ؟ قول ؛وأنه حبرف وصوت ))  قال ((قوله: ل ؛ويف اآلية الكرمية: إثبات كالم اهللا عزوجل

لكن  ؛مثال متكون من حروف هذه من حروف فهو حرف )) ومن كفر ((ألنه  ؛قال هذه خرب عن قوله )) قال

  احملاورة.فهم يسمع ما  إبراهيمفلو ال أن  ؛إبراهيمما الدليل على أنه بصوت؟ احملاورة مع 

  وهو يكلمه سبحانه وتعاىل . راهيمإبألنه يسمع  ؛ومنها : إثبات مسع اهللا

  إن شاء اهللا  نكملها إذا ما كملنا الفوائد ؛ومنها أيضا: إثبات اليوم اآلخر، فيها فوائد حقيقة 

   من آمن )) وارزق أهله (( ))  من آمن ((هذه معطوفة على 

من  (( :عليه الصالة والسالم إمنا قال إبراهيمإن  :وقلنا فيما سبق ؛يعين فأرزقه )) ومن كفر ((قال اهللا تعاىل:  

 ومن كفر ((قال:  )) ال ينال عهدي الظالمين (( :أخذا بتأديب اهللا عزوجل حيث قال يف أول األمر )) آمن

 ،ولكنه يف الشرع: هو اخلروج عن اإلسالم ؛تمروالكفر يف اللغة: السرت، ومنه مسي كافور النخلة ألنه يسرت ال ))

مث  ؛والثاين: اجلحود ،وقد سبق لنا أن الكفر يدور على أمرين: أحدمها االستكبار ؛يعين من ليس مبسلم فهو كافر

 ؛أو متباينان تباين الغريين؟ نقول بينهما عموم وخصوص ؟ أو بينهما عموم وخصوص ؟ هل الكفر والشرك سواء

والذي يدعوا  ؛لكنه كافر ؛هذا ليس مبشركفالذي يكذب وجيحد  ؛فكل مشرك فهو كافر وليس كل كافر مشركا

اللهم إال أن يريد القائل  ؛النسبة بينهما العموم واخلصوصف ؛مع اهللا إله آخر هذا مشرك فهو يف نفس الوقت كافر

 أفرأيت من اتخذ إلهه هواه قال اهللا تعاىل: (( ،فإن إتباع اهلوى شرك باملعىن األعم ؛أن يريد بالشرك إتباع اهلوى

إن أريد به املعىن األعم للشرك فإنه  :وعلى هذا فنقول ؛اهللا سبحانه وتعاىل إتباع اهلوى من باب التأله له )) فجعل

لكن من حيث املعىن االصطالحي احملدد ملفهومه فإن الشرك بينه وبني الكفر أيش؟  ؛فكل كافر مشرك ذا املعىن

  عموم وخصوص.



واملراد بالتمتيع أو اإلمتاع أن  ؛من اإلمتاع أو من التمتيع )) فأمتعه ((ويف قراءة  )) فأمتعه قليال ((وقوله تعاىل:  

ما هذا  ))  قليال ((يعطى اإلنسان بلغته من الدنيا أن يعطى البلغة من الدنيا يتمتع به ما شاء اهللا ولكنه قال: 

عني اإلنفاع والزمن يعين  ،اول عني اإلنفاعوالقلة هنا تتناول الزمن وتتن ؛؟ هو الدنيا الزمن الذي وصفه اهللا بالقلة

 ...     [ اقرب ].اإلنسان العمربصري، مهما طال فالزمن قصري مهما طال اإلنسان بالعمر فإنه ق ؛زمنه وعينه

)) كذلك أيضا  كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إال ساعة من نهار بالغ قال اهللا عزوجل: (( فهو قليل،

مشوب  ألنه ؛يل حىت ما حيصل لإلنسان يف هذه الدنيا من اللذة واملتاع هو يف احلقيقة قليلعني املمتع به قل

  كما قال الشاعر:  ،بتنغيص يف نفس املتاع وفيما حييط به قبله أو بعده

   ويوم نساء ويوم نسر "       فيوم علينا ويوم لنا "            

  ل شاعر آخر: و قيو  

  . " كار الموت والهرمد لذاته با         صة غمن تال طيب للعيش مادام"   

والناحية  ؛فإنه مهما طال اإلنسان من زمن فهو قليل ؛الزمن :األول ؛ الوجهفصار القلة يف الدنيا من وجهني 

بتنغيص وملحوق بتنغيص وهو بنفسه  يل ألنه ليس بكامل فهو ناقص مصحوبفإنه قل ؛متع بهاملمنفس  :الثانية

   أيضا ليس بكامل.

أي أجلئه إىل عذاب النار وإمنا جعل اهللا ذلك إجلاء  )) أضطره (())  ثم أضطره إلى النار و بئس المصير ((   

 ؛ألنه هو الذي فعل األسباب اليت توجبها ؛منهاله البد  ـ والعياذ باهللاـ لكنه  ؛ألن كل إنسان يفر من عذاب النار

وإذ  )) أضطره إلى عذاب النار ((وهلذا قال:  ؛ه هو نفسهفمادام فعلها أي فعل األسباب اليت توجب النار فإن

 (( :فانظر إىل ما ذكره اهللا تعاىل عن حال الظاملني عند االحتضار شئت أن يتبني لك أن هذا األمر اضطراري

فكأم يشكون  )) ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والمالئكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم

فإنه عند  نسأل اهللا أن جيعلين وإياكم منهمـ بأنفسهم ومينعوا ويقال هلم أخرجوا أنفسكم خبالف املؤمن 

فإذا هي  ؛ا تبشر بروح ورحيان ورب غري غضبانألاالحتضار تفرح نفسه للخروج ويسهل عليه املفارقة بالبدن 

أخرجوا  ((      ـ والعياذ باهللا ـ يم خبالف الذين يقال هلم  تنتقل من الدنيا إىل هذا النعتريد تعرف من اآلن 

 )).  أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على اهللا غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون

 ((اسم معروف،  )) النار ((و ؛العذاب معناه العقوبة اليت يتأمل ا املرء )) إلى عذاب النار ((: تعاىل قولهو 

 ((         )) بئس المصير ((هذه إعراا قد يشكل عليكم ألا ما مر علينا هذا الباب،  )) وبئس المصير

 ((واملصري فاعل  ؛فهو فعل جامد للذم، إنشاء وال خربا؟ إنشاء ؛فعل ماض جامد إنشائي يراد به الذم )) بئس



فالفاعل هو املصري واملخصوص  ؛وما أشبهها البد هلا من فاعل وخمصوص ونعم  بئس ويقولون إن  )) بئس

حمذوف تقديره؟ وبئس املصري هي، ألنه لو مل تقدر هذا ما صارت اجلملة عائدة على ما سبق نعم؟ فإذا نقول 

وبئس املصري هي، واملصري مبعىن مكان الصريورة أي املرجع الذي يصري إليه  ؛هي :املخصوص حمذوف تقديره

كل إنسان يسمع هذا من    ؛وأا بئس املصري ،اإلنسان وهذا كالم اهللا جل ذكره عن النار يثين عليها ذا الذم

  ر من هذه النار وال يعمل عمل أهلها.فكالم اهللا عزوجل سوف ين

  ؟ الصريورة.وال نفس مكان  املكان صري هل هي املشيخ   الطالب:

جبينا أو حنو جبينا اسم مكان اسم زمان ومصدر كلها تبدأ يسمون صري املهي مكان الصريورة يعين هذه   الشيخ:

  بامليم فعلى حسب السياق تكون مصدرا ميميا أو تكون ظرف مكان أو ظرف زمان

  ؟...إذا ما هو الثاين : الطالب

  كيف يعين؟    الشيخ:

  اسم مكان الصريورة الطالب:

  اءجالصريورة كلما ال يف هذا املوضع يف مثل هذا الرتكيب مكان  الشيخ:

   )) بئس المصيرتكثر يف القرآن ((  الطالب:

  أي نفس الشيء مكان الصريورة   الشيخ:

  وال؟  همبئس املصري مصري  الطالب:

   وبئس املصري هي أي النار يعود على النار. )) عذاب النار (( :ألنه قال ؛ال، بئس املصري هي  الشيخ:

)) ملا ذكر اهللا تعاىل أنه جعل هذا البيت  وإسماعيلالقواعد من البيت  إبراهيموإذ يرفع  مث قال اهللا تعاىل: ((

هذه ظرف عاملها  )) وإذ (( ))  وإذ يرفع ((فقال:  ؛مثابة للناس وأمنا بني اهللا تعاىل كيف نشأ هذا البيت

فعل مضارع واملضارع للحاضر أو  )) يرفع ((تقولون  )) إذ يرفع ((وقوله:  .حمذوف أيش التقدير؟ واذكر إذ يرفع

يعين  ،يرفعه اآلن إبراهيمكأن   ؛لكنه يعرب باملضارع عن املاضي على حكاية احلال ؛املستقبل ورفع البيت ماض

 )) إبراهيم ((وقوله:  ؛املضارع على حكاية احلالبفهنا عرب  ؛يذكرون ذه احلال اليت كأا اآلن مشاهدة أمامهم

 (( )) القواعد من البيت يرفع )) (( يرفع (( مفعول )) القواعد ((. إبراهيمراهام و بإفيها قراءتان ومها؟ 

 ؛النحو يسمى قواعد ،وقواعد النحو ،ومنه مسيت قواعد الفقه ،وقاعدة الشيء أساسه ،مجع قاعدة )) والقواعد

الضوابط اليت ترجع إليها  وقواعد الفقه هي عبارة عن ،ألنه األساس اليت يبىن عليه النطق بالكالم العريب الفصيح

يعين حال   ،بيان للقواعد وهي يف حمل احلال )) من البيت ((وقوله:  ؛فالقواعد هي أيش؟ األساس ؛أفراد املسائل



 ((وقوله:  ؛فأل يف هنا للعهد الذهين ؛كوا من البيت هذه القواعد من البيت واملراد بالبيت هو الكعبة

                                         . هو مشارك ألبيه يف رفع القواعدفإذا  )) إبراهيم ((عطفا على قوله:  وإمساعيل )) وإسماعيل

يعين مع أما مشرتكان فلماذا مل يقل وإذ يرفع  ؟ إبراهيمملاذا مل يكن امساعيل مذكورا إىل جنب  :فإذا قال قائل

 وإمساعيل، إبراهيمألن األصل  :وامساعيل القواعد من البيت ألن كال منها رافع؟ فما هو اجلواب؟ اجلواب يمإبراه

   مساعيل فإنه كان معينا مساعدا.إعليه الصالة والسالم أما  إبراهيمالذي أسس القواعد هو  ،معني

)) رب منادى حذفت منه ياء النداء وأصله يا ربنا، حذفت ياء النداء للبداءة باملدعو،  ربنا تقبل منا مث قال: ((

ني؟ حسوتقديره أيش هو يا  ،هذه مجلة عاملها حمذوف ،إىل آخره )) ربنا تقبل منا ((وقوله:  ـ وهو اهللاـ املنادى 

  ؟))  من القواعد واسماعيل ربنا تقبل منا إبراهيموإذ يرفع  ((ويش التقدير 

  مها الطالب: 

  ال  الشيخ:

   ؟ يا رب : الطالب

  خله هذا حمذوفال ال   الشيخ:

   يقوال يا ربنا  الطالب:

       ومجلة يقوالن يف موضع ،يقوالن ؛يقوالن يا ربنا تقبل منا نعم   الشيخ:


